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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
Núm.: 7/2012 
Caràcter: Ordinari 
Dia:  15 d’octubre de 2012 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 21:40 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament 
 
 
Assistents 
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde 
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora 
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor 
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor  
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretari 
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de juliol de 2012 . 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 25 de juny de 2012: “5.1. Adhesió als 
principis de la Carta europea de turisme sostenible (CETS) i a l’estratègia i al programa 
d’actuacions de la CETS al Montseny. 
4.- Supressió del registre municipal d’unions estables de parella i derogació de l’Ordenança 
municipal reguladora del registre.  
5.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013.  
6.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals.  
7.- Aprovació inicial de l’Ordenança general per a la prevenció i el control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre.  
8.- Acord de no disponibilitat de crèdit de les partides del capítol 1 per la reducció de les 
retribucions anuals del 2012 del personal al servei del sector públic.  
9.- Aprovació inicial del Pressupost 2013 junt amb les Bases d’Execució del mateix, la  
   Plantilla del Personal i el Pla d’Inversions.  
10.- Moció per adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència.  
11.- Moció de declaració d’independència de Catalunya.  
12.- Assumptes urgents. 
13.- Precs i preguntes.  
 
 
 
 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  

www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 
2 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordin ària de data 30 de juliol de 2012 . 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el que 
estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, el 
Sr. alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària que es va portar a terme el dia 30 de juliol 
de 2012, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des d e l’última sessió ordinària plenària.  
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de 
control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del 
que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dóna 
compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària 
plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 

� 10JG2012 del 11 de juny de 2012 
� 11JG2012 del 25 de juny de 2012 
� 12JG2012 del 9 de juliol de 2012 
� 13JG2012 del 30 de juliol de 2012 
� 14JG2012 del 9 d’agost de 2012 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant 
l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia 
en el moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
 
 
3.- Ratificació de l’acord de la junta de govern lo cal de data 25 de juny de 2012:  “5.1. 
Adhesió als principis de la Carta europea de turism e sostenible (CETS) i a l’estratègia i al 
programa d’actuacions de la CETS al Montseny.” 
 
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu: 
 
“5.1. Adhesió als principis de la Carta europea de turisme sostenible (CETS) i a l’estratègia i al 
programa d’actuacions de la CETS al Montseny 
 
Antecedents 
 
El Parc Natural del Montseny, entitat impulsora de la Carta Europea de Turisme Sostenible al 
Montseny s’ha compromès, davant la Federació Europarc, a impulsar els Principis d’aquesta així com 
a dur a terme les tasques necessàries per al seu desenvolupament, coordinació i difusió en l’àmbit del 
Montseny, compromisos que es concreten en: 
 
•  Coordinar els diferents agents  implicats en el procés d’obtenció de la CETS per a la 

consecució d’objectius de gestió per al turisme sostenible. 
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• Dinamitzar els espais de treball creats en aquest procés per tal d’establir sinèrgies de gestió, 
especialment el Grup de Treball  i el Fòrum Permanent . 

• Promoure i donar  a conèixer la CETS, les activitats derivades del Programa d’Actuacions de la 
CETS al Montseny elaborat en base als resultats del procés participatiu que aquesta 
administració va impulsar. 

 
Al seu torn, la nostra Corporació coneixedora dels Principis de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS) en els espais protegits europeus així com la seva aplicació al Montseny.  
 
Assabentada de l’Estratègia i del Programa d’Actuacions de la CETS al Montseny i atès que 
desenvolupa actuacions en l’àmbit del Montseny, troba oportuna l’adhesió als Principis de la CETS 
i la col·laboració en el desenvolupament del Progra ma d’Actuacions de l’àmbit de la CETS al 
Montseny , concretant-se aquesta adhesió en els següents  
 
COMPROMISOS: 
• Participació activa en el seguiment i avaluació del Programa d’Actuacions a partir de la seva 

integració i assistència  en les reunions periòdiques del Fòrum Permanent  i/o del Grup de 
Treball . 

 
• Participació activa en el desenvolupament del Programa d’Actuacions  a partir de l’execució i 

col·laboració en aquelles actuacions on l’entitat hi jugui un paper d’“entitat responsable” o 
d’“entitat col·laboradora”, segons es descriu en les fitxes del Programa d’Actuacions. 

 
• Divulgació dels principis de la CETS  entre els seus membres i divulgació de les activitats  que 

es desenvolupin com a resultat de l’aplicació del Programa d’Actuacions. 
 
 L’assumpció d’aquests compromisos, permetran al nostre Ajuntament: 
 
• La comunicació fluïda i bidireccional amb el Parc Natural del Montseny, administració 

impulsora de la implantació de la CETS al Montseny, amb els avantatges que això comporta.  
 
• El treball en col·laboració amb entitats i administracions  que treballen en el mateix àmbit 

territorial i en la mateixa temàtica, optimitzant així les tasques i aplicació de recursos humans i 
econòmics d’aquestes i podent incidir en la definició i aplicació de polítiques vers un turisme 
sostenible.  

 
• Ser partícip del reconeixement europeu  pel fet de pertànyer a un espai natural protegit acreditat 

amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
• La millora en la comunicació de l’entitat i de les seves activitats així com l’ampliació del nombre 

de receptors d’aquesta.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Adherir l’Ajuntament de Breda als principis de la Carta europea de turisme sostenible 
(CETS) i a l’estratègia i al programa d’actuacions de la CETS al Montseny. 
Segon.- Comunicar la present resolució al Parc Natural del Montseny, a les oficines del parc situades 
a la Masia Mariona, Ctra. BV-5119 Km 2,5 08479 Mosqueroles (Fogars de Montclús), fent-los tramesa 
del document formal degudament signat i segellat. 
Tercer.-  Ratificar la present resolució al proper Ple que es celebri. 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.” 
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació de Adhesió als principis de la Carta europea de turisme sostenible 
(CETS) i a l’estratègia i al programa d’actuacions de la CETS al Montseny 
 
Segon.-  Enviar certificació del present acord al Parc Natural del Montseny, a les oficines del parc 
situades a la Masia Mariona, Ctra. BV-5119 Km 2,5 08479 Mosqueroles (Fogars de Montclús. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
4.- Supressió del registre municipal d’unions estab les de parella i derogació de 
l’Ordenança municipal reguladora del registre.  
 
Antecedents 
Atès que el marc legal en relació a les unions de parelles estables ha canviat substancialment i 
no s’exigeix per la Llei 25/2010 de 29 de juliol, que la convivència estable en parella s’hagi 
d’inscriure en cap registre i que la forma d’acreditar una unió estable no formalitzada en 
escriptura pública de la convivència durant un temps de dos anys, és per qualsevol mitjà de 
prova admissible en dret.  
 
Vist que la legislació vigent ha superat totalment l’anterior legislació i el present reglament.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació si 
escau la proposta redactada en els termes següents:  
  
Primer .- Suprimir el Registre municipal d’unions estables de parella per haver estat superat el 
principal objectiu d’aquest registre per la vigent legislació en matèria de convivència estable en 
parella.  
 
Segon. - Derogar la vigent Ordenança municipal reguladora del Registre d’unions estables de 
parella.  
 
Tercer .- Fer públic aquest acord a efectes informatius per mitjà de la publicació d’un anunci al 
Taulell d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
5.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2013. 
 
Antecedents  
Es creu convenient que les Ordenances Fiscals vigents en el municipi de Breda siguin 
modificades per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2013. 
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Legislació aplicable 
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Modificar per a l’exercici 2013 i següents, part de les ordenances fiscals números 1, 3, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, segons el següent detall: 
 
- Ordenança fiscal número 1 Impost sobre béns immob les  
 
De l’article 7, es modifica del punt dos el tipus de gravamen, serà del 0,560 per cent quan es 
tracti de béns urbans.  
 
- Ordenança fiscal número 3 Impost sobre vehicles d e tracció mecànica 
 
Es modifica l’article 6, quedant amb el següent redactat: 
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient de 
1,990. Aquest coeficient s’aplicarà, fins i tot, en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui 
modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en 
aquest municipi serà el següent: 
 
Potència i classes de vehicles € 
A) Turismes:   
- De menys de 8 cavalls fiscals 25,11 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 67,82 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,16 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 178,32 
- De més de 20 cavalls fiscals 222,88 
B) Autobusos:   
- De menys de 21 places 165,77 
- De 21 a 50 places 236,09 
- De més de 50 places 295,12 
C) Camions:   
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,14 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 165,77 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 236,09 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 295,12 
D) Tractors:  
- De menys de 16 cavalls fiscals 35,16 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,26 
- De més de 25 cavalls fiscals 165,77 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:   
- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil 35,16 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,26 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 165,77 
F) D’altres vehicles:  
- Ciclomotors 8,80 
- Motocicletes fins a 125 cc. 8,80 
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. 15,06 
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- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 30,15 
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 60,28 
- Motocicletes de més de 1.000 cc. 120,55 

 
- Ordenança fiscal número 8 Taxa per les entrades d e vehicles a través de les voreres i 
les reserves de la via pública per a aparcament, cà rrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 
 
Modificar l’article 6 quedant amb el redactat següent:  

 

Quantitat 
anual 
€/metre 
lineal 

Tarifa primera  
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de 
propietat.  
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 8,65 
Tarifa segona   
Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves 
reparacions, la prestació de serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc., o 
proveir carburants.  
 Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 15,95 
Tarifa tercera   
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de 
vehicles, mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores), 
lloguer mensual o plaça de propietat  
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 15,95 
Tarifa quarta   
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o per a la 
prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc.  
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 15,95 
Tarifa cinquena   
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies.  
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies 15,95  
Tarifa sisena   
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.  
Epígraf 1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, 
entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament 15,95 
 
- Ordenança fiscal número 9 Taxa per la utilització  privativa i aprofitaments especials del 
domini públic 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6: 

Tarifa 1. Ocupació de terrenys d’ús públic Anual (€) 
Trimestre 
(€) 

a) Ocupació mitjançant taules i cadires, Per cada m2 o fracció. 18,60 7,40 
b) Parades de mercat. Per cada m2 o fracció. 31,05 12,45 
c) Ocupació mitjançant estructures desmuntables (p.e. rampes 
d’accés) 31,05 12,45 
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Tarifa 2. Utilització privativa dels habitatges destinats a mestres 140,00 €/mes 
 
- Ordenança fiscal número 10 Taxa per la instal·lac ió de quioscos en la via pública 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6: 
Epígraf € 
Classe d’instal·lació:   
a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, 
refrescos, loteria, llaminadures, gelats etc. Per m2 i trimestre 31,05 
b) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre 31,05 
f) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de cecs. Per m2 i trimestre 12,45 
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf 
d’aquesta ordenança. Per m2 i més 12,45 

 
- Ordenança fiscal número 11 Taxa per parades, barr aques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús p úblic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
Epígraf  € 
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats públiques, 
societats, casinos, penyes, tertúlies, etc., per m2 o fracció i dia 0,62 
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes 
amb finalitats comercials o industrials, per cada m2 o fracció i dia 0,62 
3. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes 
ràpides i similars. Per cada m2 o fracció i dia 0,62 
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells 
voladors, cavallets, jocs, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena d’aparells 
de moviment. Per cada m2 o fracció i dia 0,62 
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o 
fracció i dia 0,62 
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs o 
teatres. Per cada m2 o fracció i dia 0,62 
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o 
parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. 
Per cada m2 o fracció i dia 0,62 

 
- Ordenança fiscal número 12 Taxa per expedició de documents administratius 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
 Epígraf 1. Censos de població d’habitants € 
3. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una 
parcel·la rústica de Breda 8,05 
4. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una 
parcel·la rústica fora de Breda 12,85 
5. Informe reagrupament familiar:   
- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 16,06 
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 5,35 
6. Duplicats de rebuts 3,21 
7. Expedició llicència i/o renovació del lloc de mercat o duplicat 24,63 
8. Per prova d’accés de personal al servei de l’Ajuntament amb caràcter fix:   
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- Subgrup A1 24,63 
- Subgrup A2 17,14 
- Subgrup C1 12,32 
- Subgrup C2 i agrupacions professionals 9,10 
9. Expedició de concessió funerària 9,10 
10. Tramitació per la concessió de placa de gual 18,21 
Epígraf 2. Certificacions   
1. Certificació de documents o acords municipals 6.05 
2. Altres certificacions 3,57 
3. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals 3,57 
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals   
1. Informacions testificals i cèdules d’identificació cadastral 3,57 
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, 
d’obertura o similars de locals, per cada un 3,57 
3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per 
cada un 2,41 
4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli 0,23 
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme  
 1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 87,26 
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part:   
- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 119,34 
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 29,89 
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta 
per a edificació a instància de part 59,67 
4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres 29,90 
5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc. per cada m2 o 
fracció de plànol 29,90 
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de 
llicència d’obra, per cada m² o fracció de plànol 29,90 
7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de 
danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis:   
- Fins a 1.000 EUR de danys o valor 29,90 
- De 1000 a 10.000 EUR. 59,67 
- De 10.000 EUR en endavant 119,34 
Epígraf 5. Utilització de documentació municipal   
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys 
, per cada 50 fulls o fracció 11,98 
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, 
per cada 50 fulls o fracció 29,90 
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o 
fracció 59,67 
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans d’un any de 
la data de la consulta 11,98 

 
 - Ordenança fiscal número 13 Taxa per la llicència  d’autotaxi 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències: € 
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per una 
sola vegada i vehicle 240,00 
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Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències:   
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per 
cada autorització i vehicle 180,00 
Epígraf 3. Substitució de vehicles:   
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència 
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 120,00 

 
- Ordenança fiscal número 15 Taxa per la prestació dels servis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i insta l·lacions 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
  € 
1. Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic 60,00 
2. Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B) 30,00 
3. Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les 
activitats incloses a l’Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex 180,00 
4. Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les 
activitats incloses a l’Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i 
aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental 
(activitats classificades) 145,00 
5. Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats 
incloses a l’Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les 
activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària 120,00 
6. Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues 60,00 
7. Procediment corresponent a llicència d’obertura d’establiments regulada al 
ROAS, per a les activitats innòcues que portin aparellada la realització d’obres 
que requereixin la presentació d’un projecte tècnic 60,00 
8. Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per 
normativa de caràcter sectorial, per a activitats innòcues 60,00 
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental  90,00 

 
- Ordenança fiscal número 18 Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
  € 
Epígraf primer. Conducció de cadàvers:   
1. Servei d’enterrament 145,00 
Epígraf segon. Concessió de sepultures   
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys 835,00 
2.- Concessió d’un nínxol per 3 anys 215,00 
3.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2 3.400,00 
4.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2 1.890,00 
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol 32,00 
6.- Duplicat de títol de nínxol 32,00 
Epígraf tercer. Manteniment:   
Per la conservació i manteniment de tombes en un any 57,00 
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any 20,00 
Epígraf quart. Altres serveis funeraris   
1.- Per treure i col·locar làpida 20,00 
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2.- Neteja de nínxol 95,00 
 
- Ordenança fiscal número 20 Taxa per recollida, tr actament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 : 
  € 
Vivendes i habitatges unifamiliars 141,95 
Fondes i restaurants 1.193,81 
Bars de 1ª categoria 517,68 
Bars de 2 ª categoria 258,82 
Carnisseries 777,00 
Supermercats 677,96 
Botigues d’alimentació i peixateries 295,54 
Botigues de consum, serveis o varis 198,73 
Locals industrials i tallers magatzem 242,17 
Escorxador 400,75 

 
- Ordenança fiscal número 22 Taxa per retirada de v ehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 4: 

  Feiners (€) 
Festius i 
nocturn (€) 

Per retirada de la via pública i trasllat al dipòsit municipal  85,00 105,00 
Si es persona el conductor en el moment d’enganxar la grua i si 
encara no s’ha efectuat el trasllat 70,00 80,00 
Per dia d’estada en el dipòsit municipal 40,00 40,00 
Per immobilització del vehicle per procediment mecànic (parany) 65,00 65,00 

 
- Ordenança fiscal número 24 Preu públic per la pre stació de serveis en la biblioteca i 
telecentre municipal 
 
Es modifiquen els següents imports de l’article 4, apartat 2n, 
Epígraf 1. Quota de soci € 
Menors de 16 anys i jubilats 1,10 
Majors de 16 anys 2,20 
Epígraf 2. Impressora   
1 full en blanc i negre 0,20 
1 full en color 0,35 
Epígraf 3. Fotocòpies   
Per cada fotocòpia 0,12 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les 
corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions 
que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les 
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, 
fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.  
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Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Dídac Manresa en representació d’ERC Breda, manifesta el seu desacord amb les 
actualitzacions, ja que suposen un augment en les facturacions que es carreguen al contribuent 
com és el cas de les escombraries, que al seu parer hi ha un superàvit.  
 
El Sr. Alcalde President manifesta que no hi ha superàvit es el servei d’escombraries.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
6.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordena nça reguladora de la tinença d’animals. 
 
Antecedents  
Es necessari procedir a modificar l’ordenança de tinença d’animals aprovada definitivament en 
data 21 de juny de 2002 i publicada en data 2 de desembre de 2004. Aquesta modificació ve 
influïda per les molèsties que produeixen certs animals a determinades hores i per la proliferació 
de casos de subministrament de menjar als animals en els espais públics que generen situacions 
de brutícia i insalubritat.  
 
Legislació aplicable 
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot 
favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix l’article 47.1 de la Llei 
7/1985, del 2 d’abril.  
 
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals en 
relació als següents articles :  
 
Article 7.- 
 
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 
 
1) Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges en règim 
de convivència o capacitat. 
2) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati, fereixi 
o hostilitzi. 
3) En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l’enverinament 
d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut 
pública i en aquells casos expressament autoritzats. 
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4) Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament sense 
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 
5) El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als 
mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum. 
6) Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hore s, deixar en patis, terrasses, galeries, 
balcons o altres espais oberts animals domèstics qu e amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans veïnal.  
 
Article 19.- 
 
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres. 
 
No es permet alimentar de manera general i/o puntua l els animals ( gossos, gats, gavines, 
coloms, etc..) a la via pública, parcs, solars o al tres espais similars, amb exempció de les 
zones que l’ajuntament establirà aquest efecte, per  les colònies controlades de gats si 
s’escau.  
 
Article 30.- 
 
D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment de les normes que preveu l’ordenança serà 
sancionat d’acord amb els següents criteris: 
 
Infraccions de caràcter lleu: 
 
- No comunicar a l’Ajuntament la mort, la desaparició o la transferència de l’animal. 
- No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant. 
- Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui expressament 
prevista en aquest article ni a la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels animals. 
 
Infraccions de caràcter greu: 
 
- Tinença d’animals salvatges sense autorització. 
- No disposar de la targeta sanitària. 
- No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor quan siguin 
requerits. 
- Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d’alimentació. 
- Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, de risc o de 
molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals. 
- La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts per reglament. 
- No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat. 
- Permetre l’entrada d’animals als ens locals on és prohibit expressament, queden exclosos els 
gossos pigall. 
- Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres. 
- Alimentar de manera general i/o puntual els animals a la via pública, parcs, solars, o altres 
espais similars.  
- Deixar que els animals destorbin el descans del veïnat des de les 22 hores fins les 8 hores amb 
els seus sons, crits o cants per estar en patis, galeries, balcons o altres espais oberts.  
- Practicar el comerç d’animals fora d’establiments autoritzats. 
- La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena o collar. 
- La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal 
de prohibició. 
- La circulació dels gossos sense xapa censal municipal. 
- La venta d’animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament sense 
autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat. 
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- Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l’autoritat competent o 
pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que, implícitament o explícitament, indueixi a l’error. 
 
Infraccions de caràcter molt greu: 
 
- No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos 
potencialment perillosos. 
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix aquesta 
ordenança, en el cas de gossos potencialment perillosos. 
- Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades jurídicament o 
governativament de tenir-ne. 
- La no identificació de l’animal de companyia amb el sistema de tatuatge o transpoder. 
- La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics 
de companyia. 
- Maltractar els animals. 
- Abandonar els animals. 
- Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i 
característiques. 
- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb 
dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i 
deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà. 
- Sacrificar un animal sense control veterinari. 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
7.- Aprovació inicial de l’Ordenança general per a la prevenció i el control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre.  
 
Antecedents 
Atès que l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, els 
municipis són gestors del risc per a la salut de les persones i han d’actuar dins de les seves 
competències municipals gestionant els riscos presents en el medi, vetllant per la salubritat 
pública envers les plagues, garantint la segureta dels llocs públics i protegint el medi ambient.  

 
La gestió del risc per a la salut de les persones en l’àmbit municipal pel que fa a la presència pel 
que fa a la presència i/o expansió dels mosquits, i particularment del mosquit tigre, engloba 
totes les actuacions necessàries destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut mitjançant 
la selecció i l’aplicació concreta de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de 
les reglamentàries.  
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Vist aquests antecedents es important promoure l’aprovació de l’Ordenança reguladora per a la 
prevenció i el control dels mosquits i particularment del mosquit tigre. + 

 
Legislació aplicable 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és l’òrgan 
competent per aprovar dita Ordenança  

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació, si 
escau, la proposta redactada en els termes següents : 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general per a la prevenció i el control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre.  
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o 
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. alcalde president per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
8.- Acord de no disponibilitat de crèdit de les par tides del capítol 1 per la reducció de les 
retribucions anuals del 2012 del personal al servei  del sector públic. 
 
Antecedents 
L’apartat 1 de l’article 2 del RDL 20/2012, “Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic”, estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del 2012 del 
personal al servei del sector públic, de l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre 
el mes de desembre; i l’apartat 4 que diu: “les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la 
cobertura de la contingència de jubilació, ...” 
 
Addicionalment, l’article 22 de la Llei 2/2012 dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, 
estableix en el seu apartat 2 : “l’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic 
no podran experimentar cap increment respecte als vigents a 31 de desembre de 2011, ...” 
 
Per tant s’estableix l’obligació d’immobilitzar, en el present exercici 2012, els crèdits previstos per 
l’abonament de l’esmentades pagues i s’han d’afectar aquests crèdits a aportacions a plans de 
pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre concepte, ni en el present exercici i 
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en exercicis futurs i segons l’article 33 del RD 500/1990, les entitats locals han de dictar acord de 
no disponibilitat per aquests imports. 
  
A l’expedient també hi consta l’informe del secretari interventor accidental. 
 
Fonaments de Dret 
Llei 2/2012 dels Pressupostos Generals de l’Estat, article 22. 
RDL 20/2012, article 2. 
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Regim Local  
RD 500/1990, article 33 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Reconèixer la no disponibilitat de crèdit de les partides pressupostàries del capítol 1 de 
despeses, del pressupost 2012, l’import de les pagues extraordinàries del mes de desembre del 
personal al servei d’aquest ajuntament, declarant-lo com a no susceptible d’utilització.  
 
Segon.-  La declaració de no disponibilitat no suposa l’anul·lació del crèdit, ja que queden 
afectats a aportacions a plans de pensions o similars; per tant, amb càrrec al saldo no disponible, 
no es podran acordar autoritzacions de depeses, ni transferències i el seu import no podrà ser 
incorporat al pressupost de l’exercici següent. 
 
Tercer.-  S’ha de donar compte al proper Ple del detall de l’import de les pagues extraordinàries 
del mes de desembre, subjectes a aquesta declaració de no disponibilitat.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
9.- Aprovació inicial del Pressupost 2013 junt amb les Bases d’Execució del mateix, la  
   Plantilla del Personal i el Pla d’Inversions. 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 
2013. Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions 
necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i annexes que 
consten a l’expedient.  
 
La Liquidació pressupostària de l’exercici 2011 aprovada per Decret d’Alcaldia número 65/2012 
de data 29 de febrer de 2012 té un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
422.164,52 €.  
 
A l’expedient també hi consta l’informe del secretari interventor accidental. 
 
Fonaments de Dret 
Els articles del 162 al 171 i 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
Els articles 22.2 i) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
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Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
I del títol VI del la Llei reguladora de les hisendes locals. 
L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
Les regles 107 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2013, segons el següent 
resum per capítols d’ingressos i despeses :  
 
Pressupost d’ingressos: 
Capítol I Impostos directes 1.527.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 10.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 631.200,00 
Capítol IV Transferències corrents 696.500,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 37.100,00 
Capítol VII Transferència de capital 35.000,00 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.936.800,00 
 
Pressupost de despeses: 
Capítol I Despeses de personal 1.075.280,00 
Capítol II Béns corrents i de serveis 1.366.700,00 
Capítol III Despeses financeres 60.520,00 
Capítol IV Transferències corrents 58.300,00 
Capítol VI Inversions reals 91.000,00 
Capítol IX Passius financers 285.000,00 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.936.800,00 
 
Segon.-  Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla 
d’inversions per a l’exercici 2013 que figuren com a part integrant de l’expedient. 
 
Tercer.-  Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense 
necessitat de posterior acord plenari. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Dídac Manresa fa una diagnosi del pressupost i esmenta que és molt semblant al de l’any 
2012 amb lleugeres variacions en els impostos directes. En relació als indirectes el pressupost 
2012 anava massa alt i s’ha recaptat menys de les previsions inicials estimades. La despesa en 
electricitat s’espera que amb la redacció del PAES sigui una realitat l’estalvi. Hi ha un augment 
en les partides de joventut i participació ciutadana i neteja i recollida selectiva i abocadors. Es 
pregunta el destí de la despesa del Consell Comarcal de la Selva. En relació a les 
indemnitzacions i càrrecs electes no es toca , considera que és incongruent.  
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En relació a les inversions reals l’any 2012 ja era baixa, però amb modificacions ja es va ampliar. 
Aquest any la partida és més baixa. Es pregunta com és que es tan baixa i perquè el sou de 
l’equip de govern és més alt que el capítol d’inversions. És un pressupost de guerra, amb un 
endeutament del 77%, com es finançaran obres importants, pla de barris, reasfaltat de carrers, 
etc...  
 
El Sr. Alcalde President entén que per ERC el titula sigui, que el sou de l’alcalde i dels membres 
de l’equip de govern és molt alt més fins i tot que les inversions. Entén que el pressupost, ERC el 
faria diferent, però s’ha de tenir en compte que la Llei de Barris no s’està aplicant; que hi ha poca 
inversió, perquè el PUOSC encara no s’ha convocat i per tant, sense tenir les bases de les 
actuacions subvencionables, no es poden preveure quines actuacions es podran finançar.  
 
Tanmateix que els romanents que existeixin de l’exercici 2012 en el moment de la liquidació, 
podran ser inclosos en inversió i llavors el conjunt d’aquestes actuacions comportaran que siguin 
d’un import superior als sous de l’equip de govern.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 en contra 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
10.- Moció per adherir-se a l’Associació de Municip is per la Independència. 
 
L’equip de govern presenta la següent moció: 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit 
d’autonomia dels nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va 
comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint 
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en 
el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, 
social i cultural”. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de 
llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no 
autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos 
comuns i genèrics. 
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Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 
de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde Sr. Jordi Iglesias i Salip per representar aquest Ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
11.- Moció de declaració d’independència de Catalun ya. 
 
Breda per l’independència presenta la següent moció: 
 
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a 
tots els efectes, la plena sobirania de la Nació Catalana, en la perspectiva de la constitució d’un 
estat català lliure, independent, democràtic i social. 
 
En la consulta popular celebrada el dia 28 de febrer de 2010, el poble de Breda va expressar un 
sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 
93’11% dels vots a favor amb una participació del 30’62% dels bredencs i bredenques majors de 
16 anys. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present proposta així com declarar 
el municipi de Breda com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti 
la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol serien vigents de 
forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els 
veïns i veïnes de Breda i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la 
seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% 
de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill 
de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. Al nostre municipi, 
segons dades oficials de setembre de 2012, tenim més de tres-centes persones aturades i 
l’espoli fiscal es tradueix en una xifra anual de 8.511.031€, mentre que les nostres empreses 
perden competitivitat per dèficits greus en infraestructures (vegi’s el cas del desdoblament de la 
Nacional II) i el coixí de l’estat del benestar es va reduint per a les nostres famílies.  
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És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa 
dels interessos col•lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat 
Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma 
eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres 
supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un estat que es troba en fallida 
econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les 
seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns 
greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. 
Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal 
insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, 
ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, 
si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal 
català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, 
el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de 
Breda, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes 
de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la 
pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva 
veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1r) Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral d’independència 
nacional de Catalunya durant la propera legislatura, amb el nou plenari format després de les 
eleccions del 25 de novembre de 2012 i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la 
independència de Catalunya. 
 
2n) Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions 
immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, 
mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es 
gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució 
immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; 
l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i 
l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de 
transició cap al nou estat català. 
 
3r) Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui 
convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les 
següents: 
 
- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que 
limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana. 
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar 
llurs funcions dins del territori de Catalunya. 
- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho 
creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 
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4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat, el President 
del Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya, als diferents Grups Parlamentaris i a 
l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus 
municipis adherits. 
 
5è) L’Ajuntament de Breda s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i 
estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
6è) Finalment, des de Breda, apel·lem a l’esperit cívic de tota Europa, inclòs l’Estat espanyol, per 
tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el 
treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món. 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
12.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha 
 
 
13.- Precs i preguntes.  
 
13.1 Moció per a un major control de la sinistralitat a la carretera GI-552 en el tram entre l’estació 
de ferrocarril de Riells i Viabrea i el nucli de Breda 
 
L’Alcalde President, considera que aquesta actuació vulnera la llei de protecció de dades 
personals, alhora és una carretera interurbana i no es pot actuar per part del cos de vigilants 
municipals i que és un terme municipal diferent i que l’únic que es fa és donar suport en cas 
d’una incidència, fet que no comporta que es pugui actuar de la manera pretesa per el grup 
d’ERC Breda.  
 
13.2 El Sr. Amargant del grup d’ERC Breda pregunta al Sr. Anglada de Tots per Breda, sobre un 
augment de les factures de l’aigua. El Sr. Anglada contesta que es recull la pregunta i que es 
demanarà a l’empresa AAT que hi hagut aquesta lectura errònia.  
 
13.3 El Sr. Marín del grup Breda @XXI, pregunta en relació als plants d’autoprotecció si n’hi 
haurà un per la sala de plens i el Sr. Alcalde President manifesta que no perquè és obligatori a 
partir de 500 persones.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      El Secretari accidental 
Jordi Iglesias i Salip      Erik Sureda Causadias 
  
      


